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اقتـــصادی
یادداشت

اقتصاد مقاومتي نيازمند اعتماد به بخش خصوصي است
مسعود دانشمند

رئيس اتاق بازرگاني مشترك ايران و امارات

اقتصاد ايران به س��بب وابستگي شديد به نفت يك
اقتصاد غير مقاوم اس��ت و اقتصادي كه مقاوم نباشد از
س��اير اقتصادها تأثير ميپذيرد و اگر قرار باش��د اقتصاد
كنوني ايران مقاوم شود الزم است كه از اقتصاد تك پايه
و نفتي به سمت اقتصاد چند پايه تغيير رويكرد دهد .لذا
بايد نگاه كشور به فروش نفت خام از يك منبع درآمدي
براي هزينه كرد عمومي به تبديل سرمايه عوض شود.
در اين صورت ميتوانيم نفت را بفروش��يم و به جاي آنكه با درآمد حاصل از
فروش آن گندم ،برنج و ...بخريم درآمد فروش نفت را ابتدا در صندوق توسعه ملي
ذخيره كنيم و سپس بر حسب نياز به بخش توليد و صنعت اختصاص دهيم و از
اين طريق سرمايهاي زير زميني را به سرمايه رو زميني تبديل كردهايم كه ما را از
تك پايه بودن نيز نجات خواهد داد؛ چراكه اقتصاد ما به سمت اقتصاد توليد محور
حركت خواهد كرد و اقتصاد توليد محور نيز به سبب چند محصولي بودن مقاوم
و پايدار است درنهايت ما اقتصادي خواهيم داشت كه تأثيرپذير نيست و با تحريم
يك محصول آن تمام اقتصاد كشور قفل نخواهد شد.
در نهايت سياستهاي ما بايد به سمتي پيش رود كه نخست از خام فروشي
نفت جلوگيري ش��ود و صنعت نفت را به س��مت صنايع پااليشي و پايين دستي
هدايت كنيم و از س��وي ديگر درآمدهاي حاصل از فروش محصوالت نفتي را به
بخش توليد نظير صنايع فوالد ،كشاورزي ،پتروشيمي و تمامي صنايعي كه امكان
فعاليت در آن شاخه براي ما وجود دارد اختصاص دهيم .اگر ما در سطح بينالملل
در چندين بازار متفاوت حضور داشته باشيم اقتصاد ما اقتصاد مقاومي خواهد شد
كه گذشته از تحريم با تغييرات جهاني نيز متزلزل نميشود .در اين صورت حتي
اگر نفت جهاني به بش��كهاي  10دالر هم برس��د ما متضرر نخواهيم شد؛ چراكه
صنايعي را داريم كه براي ما درآمدزا هستند .ما بايد سعي كنيم تا بخشي از بازار
جهان��ي را در صناي��ع مختلف به خود اختصاص بدهيم تا آنهايي كه قصد تحريم
اقتصاد ما را دارند هزينه بيشتري نسبت به ما بپردازند .تنها در اين صورت است
كه ما اقتصادي مقاوم ،پايدار و تأثيرگذار داريم.
اما ضمن حركت به سمت اقتصاد چند پايه بايد اصالحاتي را در بودجه كشور
نيز اعمال كنيم .متأسفانه بودجه كشور آمادگي تحولي اين چنين را ندارد چراكه
بودجه ما يك بودجه عمراني نيست و تنها دخل و خرج روزانه دولت است .اگرچه
بودجه بايد نشان دهنده رويكرد توسعهاي و رو به رشد كشور باشد ولي در بودجه
ايران تنها بيان ش��ده است كه چقدر نفت بفروش��يم و به ازاي آن چقدر گندم و
گوشت بخريم .ما بايد براي آنكه بتوانيم نگاهمان را نسبت به نفت تغيير دهيم
ابتدا نگاهمان را نسبت به بودجه عوض كنيم .اگر بخواهيم اقتصاد كشور را رونق
ببخشيم بايد اقتصاد را از دولتي بخصوصي تغيير دهيم.
تا زماني كه اقتصاد كشور در دست دولت است روز به روز دولت بزرگتر خواهد
ش��د و به تبع آن هزينه هايش نيز بيش��تر ميشود و اتكاي منافع آن به نفت نيز
افزاي��ش خواهد يافت .اما اگر اقتصاد را به بخ��ش خصوصي واگذار كنيم بودجه
دولت محدود ميشود و به ازاي آن درآمد نفتي كمتري هدر خواهد رفت .پس نياز
اس��ت كه مطابق اصل  44قانون اساسي دولت نقش تصديگري خود را رها كند
و ب��ه بخش خصوصي اعتماد كند و هزينههاي خود را نيز از مالياتي كه از بخش
خصوصي ميگيرد پوشش دهد .در غير اين صورت اگر همچنان دولت به درآمد
ارزي نفت معتاد باشد و به بخش خصوصي اعتماد نكند قطعاً تا  50سال آينده نيز
به اقتصادي مقاوم نخواهيم رسيد.
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آزادسازي نرخ
بليت هواپيما به معني
افزايش قيمت نيست
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دبير انجمن ش��ركتهاي هواپيمايي با تأكيد ب��ر اينكه رقم افزايش قيمت بليت
هواپيما پس از آزادس��ازي مشخص نيست ،گفت :آزادسازي منجر به ايجاد رقابت
بين ايرالينها ،تنوع وحتي كاهش قيمت ميش��ود از اين رو نميتوان عدد ثابتي
براي ميزان افزايش اعالم كرد.حميدرضا غوابش در گفتوگو با تسنيم ،اظهار كرد:
آزادسازي به هيچ وجه به معناي افزايش قيمت بليت هواپيما نيست ،چراكه تقاضا
در بخ��ش حملونقل هوايي تناوبي بوده و تعيين قيم��ت ثابت براي اين صنعت

دالیل نوسانات اخیر در بازار ارز

يكي از نخس��تين آثار آغ��از به كار
دولت يازدهم در مرداد ماه سال گذشته
كاهش محس��وس نرخ ارز ب��ود كه در
ادامه با موفقيت مرحل��ه اول مذاكرات
هستهاي ايران با قدرتهاي جهاني اين
كاهش بيشتر نمايان شد بطوري كه نرخ
دالر در م��دت كوتاهي از حدود 3600
تومان به زير  3هزار تومان رسيد.
با بروز نوسانات محدودي در بازار ارز،
سرانجام نرخ دالر در محدوده قيمتي 3
هزار تومان به ثبات نسبي رسيد و بازار
چندي��ن ماه را با اين وضعيت س��پري
ك��رد .ام��ا از حدود يك م��اه پيش و با
تقويت عوامل رواني در بازار نرخ ارز رو
به افزايش گذاشت و با رشد تدريجي در
روزهاي اخير خ��ود را به  3200تومان
رساند.
اين نوسانات در بازار ارز باعث شد تا
رئيس كل بانك مركزي نس��بت به آن
واكنش نش��ان دهد.به اعتق��اد ولياهلل
س��يف با توجه به اين كه نوسانات اخير
در بازار ارز ناشي از عوامل غير اقتصادي
است اين ش��رايط پايدار نبوده و انتظار
ميرود بزودي بازار به وضعيت ماههاي
گذش��ته بازگردد .به گفته وي عملكرد
مثبت اقتصاد نيمه دوم سال گذشته و
استفاده از منابع ارزي ايجاد شده ،زمينه
ورود كاالهاي مورد نياز كشور را فراهم
ساخت و بانك مركزي همچنان برنامه
تأمين نامحدود ارز جهت ورود كاالهاي
اساسي را مدنظر دارد و قطعاً اين تصميم
بر شرايط بازار ارز تأثير خواهد گذاشت.

دولت نگ�ران افزایش ن�رخ ارز
نباشد
در همين زمينه س��يد كمال س��يد
علي معاون اس��بق ارزي بانك مركزي
ني��ز درباره علل نوس��انات ن��رخ ارز در
روزهاي اخير اعتقاد دارد كه عوامل غير
اقتصادي دليل اصلي اين نوسانات است
چرا كه هيچ اتفاق اقتصادي كه در نرخ
ارز مؤثر باشد رخ نداده است.
وي با نگاهي به روند نوسان نرخ ارز
در  10ماه گذشته گفت :پس از افزايش
شديد قيمت ارز سرانجام بعد از برگزاري
انتخابات رياس��ت جمهوري قيمت ارز
كاهش��ي و به  2900تومان رس��يد .در
واقع اين قيمت انتظارات مردم را نسبت
به لغو تحريم نش��ان ميداد بنابراين در
صورتي كه تحريمها از بين برود دالر در
اين حد قيمتي پايين ميآيد.
وي ادامه داد :ولي پس از آن قيمت
ارز بايد چقدر باشد؟ هر چند رشد نرخ

مش��اور وزير و رئيس ش��وراي هماهنگي و سياستگذاري تأمين مالي خارجي
طرحهاي وزارت راه و شهرسازي از انعقاد نخستين تفاهمنامه وزارت راه در دولت
يازدهم با حضور سرمايهگذار خارجي خبر داد و گفت :بعد از سلسله جلساتي كه با
چينيها براي تأمين مالي و اجراي طرح راهآهن سريع السير قم-اصفهان داشتيم،
تفاهم الزم به دست آمد.
«اصغر فخر كاشاني» افزود :بر اساس قرارداد منعقد شده در صورتي كه شركت
چيني از قطعاتي استفاده كند يا شركتهايي را در جريان كار وارد كند كه مورد
توافق وزارت راه نباشد ،خود شركت ساخت و توسعه از محل مورد نظرش اقدام به
انجام اين امور ميكند و هزينه آن نيز از محل فاينانس پرداخت ميشود.

ت��ورم در ماههاي اخير روند كاهش��ي
به خود گرفته اس��ت ول��ي بازهم نرخ
تورم در كش��ور باالي  30درصد است
و با اي��ن نرخ تورم توق��ع غير منطقي
اس��ت كه انتظار داش��ته باشيم نرخ ارز
كاهش يابد.
اين كارشناس اقتصادي تأكيد كرد
كه نرخ ارز در دو حالت كاهش مييابد.
يكي زماني است كه كشور منابع ارزي
باالي��ي در اختي��ار داش��ته باش��د و با
اس��تفاده از آن بتواند نرخ ارز را در بازار
كنترل كند و حال��ت دوم زماني اتفاق
ميافتد كه نرخ تورم در كش��ور كاهش
قابل مالحظهاي پيدا كند .اين در حالي
است كه هماكنون نه منابع ارزي كشور
خيل��ي باالس��ت و نه نرخ ت��ورم آنقدر
پايين آمده اس��ت كه در بازار ارز تأثير
بگذارد .بنابراين نبايد در مردم اين توقع
را ايجاد كنيم كه براي مثال دالر بايد به
 2300تومان برسد چرا كه انتظار واقعي

و منطقي نيست.
ش�يب نرخ ارز بايد به سمت باال
باشد
سيدعلي در ادامه اظهار كرد :با اين
نگاه اگر دولت بخواهد اين اسب سركش
را مهار كند بايد شيب نرخ ارز به سمت
باال باش��د .اين روي��ه ميتواند دولت را
در افزايش صادرات غير نفتي و كنترل
واردات و بهبود ش��اخصهاي اقتصادي
كمك كند .اگر اين اتفاق نيفتد در واقع
به صورت مصنوعي قيمت ارز را پايين
نگهداش��تهايم كه تبعات منفي خود را
خواهد داشت.
به اعتق��اد وي تنها از طريق تقويت
تولي��د و رف��ع موانع موجود اس��ت كه
ميت��وان نرخ واقع��ي ارز را كاهش داد
و ب��ه غير از آن ام��كان مديريت ارز در
نرخه��اي پايين وجود ن��دارد .در حالي
ك��ه هماكنون نرخ دالر در بازار بيش از
 3هزار تومان است واردات كاال به دالر
 2550تومان انجام ميش��ود .اين بدان
معناست كه دولت براي واردات كاال به
واردكنندگان ياران��ه ميپردازد چرا كه
قيم��ت واقعي ارز بي��ش از ارز در مركز
مبادالت است.
معاون اس��بق ارزي بان��ك مركزي
تصريح ك��رد :احكامي در اقتصاد وجود
دارد مانند اين ك��ه نرخ تورم روي نرخ
ارز تأثير مس��تقيم ميگ��ذارد .بنابراين
اين فرموله��ا تنها متعلق به يك دوره
زماني نيس��ت و همه دولته��ا بايد از
آن پي��روي كنند .به بي��ان ديگر دولت
بايد س��عي كند كه ن��رخ ارز را به نرخ
واقع��ي آن نزدي��ك كند .دول��ت نبايد

قیمت سکه و ارز

نگران افزايش نرخ ارز باشد بلكه واقعي
بودن نرخ از اهميت بيشتري برخوردار
است .در فضاي عمومي اين تلقي شكل
گرفته كه نرخ دالر بيش از ارزش واقعي
قيمتگذاري ش��ده و بايد كاهش يابد.
اما اگر بر مبن��اي تفاوت تورم داخلي و
خارجي قضاوت شود هنوز نرخ رسمي
ارز ب��ا ارزش واقعي فاصل��ه دارد .بر
اي��ن اس��اس سياس��تگذاري ارزي
كش��ور بايد نرخ ارز را در مسير تعادلي
قرار دهد .در مس��ير تعادل��ي ،نرخ ارز
رس��مي بايد كمترين فاصل��ه را با نرخ
بازار داش��ته باش��د و جريان صادرات و
واردات كش��ور بايد به يك ميزان از آن
منتفع شوند.
بستر يكسانسازي نرخ ارز
اين كارش��ناس اقتصادي همچنين
درب��اره سياس��ت بانك مرك��زي براي
يكسانس��ازي نرخ ارز گفت :اگر فاصله
قيمتي ارز آزاد و ارز مبادلهاي بيش��تر
شود امكان يكسانسازي نرخ ارز هم از
بين ميرود .بر اين اساس بانك مركزي
در ابت��دا باي��د فاصله دو ن��رخ ارز را به
حداقل برساند.
وي اضاف��ه كرد :اين كه نرخ دالر در
بودجه سالجاري  2650تومان تعيين
شده به اين معنا نيست كه بانك مركزي
ح��ق ندارد دالر را بي��ش از اين قيمت
بفروشد .نرخي كه براي دالر در بودجه
تعيين ميش��ود تنها جنبه محاسباتي
دارد .بنابراي��ن دولت بايد تالش كند تا
ارز را ب��ه نرخ واقعي آن برس��اند .آنچه
مسلم است اين است كه همواره نرخ ارز
در بازار تعيين ميشود.

معاون وزير اقتصاد:

خبر

چينيها راهآهن سريع السير قم -اصفهان را میسازند

تبعات منفي بهدنبال دارد.دبير انجمن ش��ركتهاي هواپيمايي با اشاره به اينكه
چگونگي اجراي آزادس��ازي قيمت بليت هواپيما بايد توسط دولت مشخص شود،
افزود :مدتهاست درخواست اجراي قانون برنامه پنجم توسعه مبني بر آزادسازي
قيمتها را با نظرات كارشناسي به سازمان هواپيمايي كشوري دادهايم و وزير راه و
شهرسازي زمان اجراي آزادسازي را ارديبهشت امسال اعالم كرده ،اما عم ً
ال تاكنون
ابالغ رسمي در اين مورد به شركتهاي هواپيمايي صورت نگرفته است.

معاون اسبق ارزي بانك مركزي تشریح کرد

سیاوش رضایی

مع��اون اقتصادي وزير امور اقتص��ادی و دارایی با
بيان اينكه ورود به حسابهاي بانكي افراد به منظور
راستي آزمايي در مرحله دوم اجراي قانون هدفمندي
يارانهها منتفي شده است ،گفت :نوسانات نرخ ارز در
كوتاهمدت است.
«ش��اپور محمدي» در حاش��يه نخستين جلسه
بهبود فضاي كسب و كار با فعاالن بخش خصوصي با
حضور در جمع خبرنگاران در مورد وضعيت نرخ ارز
در بازار و چرايي نوسانات آن در روزهاي اخير به ايراد
سخناني پرداخت و اظهار داشت :نرخ ارز ممكن است
كه نوساناتي داشته باشد اما هدف دولت نزديك كردن

ورود به حساب بانكي مردم منتفي شد

نرخ دالر در بازار آزاد با نرخ دالر در بودجه اس��ت ،به
هر حال اين نوسانات ارزي كوتاه مدت است.
وي درب��اره س��ناريوهاي احتمالي ب��راي قيمت
بنزي��ن در فاز دوم هدفمن��دي يارانهها ،گفت :در دو
سه روز آينده نرخهاي جديد حاملهاي انرژي اعالم
خواهد شد.
مع��اون وزي��ر اقتص��اد در ارتب��اط ب��ا تع��داد
ثبتنامكنن��دگان و انص��راف دهن��دگان از دريافت
يارانه نقدي در س��الجاري ،افزود :انصراف از دريافت
ياران��ه نق��دي ميتواند تا پاي��ان س��الجاري ادامه
داش��ته باش��د ،ولي به ه��ر حال اين مردم هس��تند
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ك��ه تش��خيص ميدهن��د نيازمن��د درياف��ت يارانه
هستند يا خير.
محمدي درباره برنامه دولت براي راستي آزمايي
اطالع��ات م��ردم و جريمه س��ه برابري اف��رادي كه
اطالع��ات را به غلط ثبت كردهان��د ،گفت :دولت در
چارچ��وب قانون عمل ميكند و راس��تي آزمايي نيز
در متن قانون ديده شده است .معاون اقتصادي وزير
امور اقتصادي و دارايي در پاس��خ به سؤالي مبني بر
اينكه بر اس��اس آمارها الزم است  20ميليون نفر از
دريافت يارانه نقدي حذف ش��وند ،اما تاكنون حدود
 10ميليون نفر حذفي اعالم شده است؛ با اين آمارها
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چگونه مرحله دوم را اجرا خواهيد كرد؟ توضيح داد:
دولت اعالم كرده اس��ت به هر ميزان كه منابع از اين
حيث به دس��ت آورد ،خدمات خود را بهبود خواهد
بخشيد.
وي در ارتب��اط ب��ا ورود دول��ت به حس��ابهاي
بانكي م��ردم به منظور راس��تي آزماي��ي در مرحله
دوم هدفمن��دي يارانهه��ا گف��ت :احتم��ال ورود به
حس��ابهاي بانكي افراد به هي��چ وجه وجود ندارد و
دول��ت اعالم كرده كه به اطالع��ات اقتصادي افراد و
ثبتنامكنندگان ورود نميكند ولي راستي آزماييها
تأكيد قانون است.
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تک خبر
ادامه حركت صعودی بورس

ش��اخص بورس تهران در معامالت
چهارمين روز هفته نيز به مدار صعودي
خود ادامه داد و با افزايش  699واحدي
مواجه ش��د.بر اين اساس در بازار ديروز
قيمت اكثر سهام شركتها مثبت شد.

